
PROGRAMA
O curso de Pós-Graduação em Direito Previdenciário tem outro aspecto de destaque que é o corpo docentealtamente qualificado, composto, principalmente, por doutores e mestres, com ampla experiência nomercado de trabalho. Em segundo lugar, por apresentar um currículo bastante atualizado, engajado pelosavanços tecnológicos na contemporânea sociedade da informação.
A proposta contempla a junção do conhecimento teórico e prático, por meio da exposição participativa doconteúdo programático proposto e a resolução de questões práticas, com utilização de análises de casospráticos e exercícios simulados neste segmento. Para tanto, utilizar-se-á uma metodologia ativo-participativa, por meio de palestras e seminários e simulações de situações que problematizem o eixo destecurso.

SOBRE O CURSO
Carga horária: 360 h/a
Periodicidade: QUINZENAL
Horário: Dia da Semana: sexta – 18:00 às 22:00

Dia da Semana: sábado – 08:00 às 17:00
Duração: 14 meses
Local:
Investimento: 18 parcelas de R$ 560,00

Consultar nossa política de descontos e condições especiais

COORDENAÇÃO
Germana Pinheiro de Almeida Felix.
Endereço para acessar este CV:http://lattes.cnpq.br/8520114031466454

PROGRAMA
DISCIPLINA CH
MÓDULO I - Parte Geral de Direito Previdenciário.
Seguridade Social : Assistência Social, Saúde e Previdência Social. 20h
Princípios da Previdência Social e aplicação na prática previdenciária. 10h
Conceitos elementares: Segurados obrigatórios e facultativos. Dependentes. Período de graça ecarências. 20h
Custeio da Previdência social: espécies de Contribuições Previdenciárias. Salário de Contribuição e 20h



salário de benefício.
Regimes da Previdência Social : RGPS, RPPS e Regime Complementar. 10h
Atualização legislativa: Regulamento 10.410/2020, Instrução Normativa 128 e Emendasconstitucionais. 10h
INSS e Receita Federal : Competência e organização. 05h
MÓDULO II - Benefícios Previdenciários em espécie.
Aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Regras de transição. 20h
Aposentadoria da pessoa com deficiência. 10h
Aposentadoria do professor. 05h
Aposentadoria rural. 10h
Aposentadoria por incapacidade permanente. 20h
Auxílio por incapacidade temporária e auxílio acidente. Provas periciais e documentais. 20h
Salário maternidade e salário família. 20h
Pensão por morte e auxílio reclusão. 20h
Benefício da prestação continuada ( BPC) e Auxílio Inclusão 10h
MÓDULO III - Prática Previdenciária e temas aprofundados.
Processo Judicial Previdenciário (do ajuizamento aos recursos judiciais). 20h
Prática Administrativa Previdenciária ( de Meu Inss aos recursos administrativos). 20h
Ações revisionais dos Benefícios Previdenciários. 10h
Planejamento Previdenciário e cálculo previdenciário. 10h
MÓDULO IV - Temas aprofundados de Direito Previdenciário e intercessões.
Políticas Públicas e o Financiamento da Previdência Social. 10h
Ações constitucionais protetivas aos direitos da Seguridade Social : neocolonialismo e análise dedecisões da JF ao STF. 10h
Crimes contra Seguridade Social. 10h
Relações de trabalho: Auxílio acidente e acidente de trabalho. Ações e Audiências simuladastrabalhistas e previdenciárias. 10h
Relações Internacionais e Direitos Sociais: pilares do trabalho decente e garantia dos direitos sociais. 05h
Intersecção entre Direito das famílias e Direito Previdenciário. 05h
Produção Científica 10
TCC 10
TOTAL 360
* A disciplina PC – TCC (Eixo comum) poderá ser oferecida em horário diferente da programação do curso, no formatoonline


